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ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I«  

                    v Slovenski Bistrici -  I. obravnava 

 

 

I. PREDLAGATELJ 
             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 
      

     Odbor za okolje in urejanja prostora 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 
             

           Dvofazni 

 

IV.  FAZA POSTOPKA 
 

I.  obravnava 

 

V. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

 65. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), ki 

določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki in 

navodili. 

 61. in 96. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 

ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
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109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), ki določa sprejem 

občinskega podrobnega prostorskega načrta in sprejem sprememb in dopolnitev 

prostorskih izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. 

 16. člen Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10), ki med drugim 

določa pristojnost Občinskega sveta Občine Slovenska Bistrica, da sprejema odloke in 

druge akte.  

 
VI.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Območje zazidalnega načrta (v nadaljevanju ZN) leži v naselju Zgornja Bistrica, tik ob lokalni 

cesti Zg. Bistrica – Vintgar (LC 440181) in je namenjeno gradnji stanovanjskih in poslovnih 

objektov. Območje ZN je v celoti komunalno opremljeno in delno pozidano. 

Na posameznih nepozidanih zemljiščih se je izkazal interes po vrstni gradnji enostanovanjskih 

objektov, ki pa ni v skladu z obstoječimi določili Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v 

Slovenski Bistrici.  

Da se omogoči tovrstna gradnja na predmetnem območju, je bilo potrebno pristopiti k 

spremembam in dopolnitvam grafičnega in tekstualnega dela veljavnega prostorskega 

izvedbenega akta. 

 

V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 

108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) je bil sprejet Sklep o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici (Uradni list RS, št. 

16/17, z dne 7.4.2017). Na podlagi pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in odločbe 

Ministrstva za okolje in prostor (št. odločbe 35409-212/2017/2, z dne 21.9.2017), da celovite 

presoje vplivov na okolje v postopku priprave ni potrebno izvesti, se je pripravil dopolnjeni 

osnutek za javno razgrnitev. Javna razgrnitev omenjenega dokumenta je na podlagi sklepa 

župana št. 3505-7/2017-17-1032, z dne 27.02.2018 potekala od 12.3.2018 do 26.03.2018. Javna 

obravnava je bila izvedena dne 26.3.2017 v prostorih občine. V okviru javne razgrnitve in 

javne obravnave ni bilo podanih pripomb oziroma predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu 

osnutku sprememb in dopolnitev ZN. 

 

Postopek izdelave in sprejema prostorskega izvedbenega akta se je vodil v skladu z Zakonom o 

prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 

priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Občina 

Slovenska Bistrica je vodila postopek sprememb in dopolnitev ZN, načrtovalec je po izboru 

investitorja Ibis d.o.o., Slovenska Bistrica, stroške izdelave strokovnih podlag pa nosi pobudnik 

in investitor Krt gradbeništvo d.o.o., Slovenska Bistrica. 

 

Na osnovi tega je bil izdelan predlog odloka, kateri je bil v pregled in potrditev posredovan 

pristojnim nosilcem urejanja prostora od katerih so bila pridobljena vsa pozitivna mnenja, razen 

s strani Telekoma. V 15-dnevnem zakonsko določenem roku, mnenja nismo prejeli, kar se šteje 

kot molk organa in hkrati pozitivno mnenje. Predlog je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega 

dela, izdelan v analogni in digitalni obliki. 

 

Sprejeti odlok predstavlja pravno podlago za vodenje nadaljnjih postopkov pridobitve projektne 

dokumentacije in upravnih dovoljenj za realizacijo občinskega odloka in izvajanje posegov v 

prostor. 

 

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka: 



  

 

4. člen; se spremeni: 

 

Besedilo starega člena : 

Funkcija ureditvenega območja znotraj meje zazidalnega načrta: 

- Na območju obdelave je 9 obstoječih stanovanjskih hiš in eno gospodarsko poslopje, ki je 

namenjeno skladiščenju gradbenega materiala. Na preostalem delu je predvidena izgradnja 

11 zasebnih, prostostoječih hiš ter ureditev dovoznih cest. 

- Predvideni zasebni prostostoječi objekti so zasnovani v smislu obojestranske ulične 

pozidave. Ležijo vzporedno s plastnicami terena, dostopi oziroma dovozi pa so organizirani 

s cestne strani v pritličje ali klet objektov. 

- Obe območji se napajata preko predvidenih dovoznih cest (A in B) ter dveh krajših 

dovozov. 

Sprememba in dopolnitev omenjenega odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 15 z 

dne 25.4.1989; se nanaša na dve individualni parceli s št. parcele 600/14 in 601, k.o. Zg. 

Bistrica. Na preostalih parcelah je predvidena gradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš, na 

dveh parcelah vrstna hiša sistema dvojček in trojček ter ureditev dovoznih cest. Na parcelah 

številka 600/11, 600/12 in 597/2 k.o. Zgornja Bistrica v območju A, se spremeni 

namembnost zasebne prostostoječe zazidave treh hiš v cono, kjer je podjetje TIPOS d.o.o. z 

osnovnim skladiščnim objektom opravlja poslovno dejavnost. 

Dovoz in dostop do cone TIPOS se uredi iz južne strani lokalne ceste L 7041. Na obstoječo 

asfaltirano cesto je v višini parkirišča za zaposlene izveden izhod v primeru požara. 

Za razmejitev cone podjetja TIPOS od stanovanjske zazidave, se okoli območja izvede 

protihrupni ozelenjen zid višine 3 m. 

V coni TIPOS se zgradita dva nova skladiščna objekta in parkirišče. 

Cona TIPOS ima novo izveden dovoz iz lokalne ceste. 

 

 

Besedilo novega člena : 

Funkcija ureditvenega območja znotraj meje zazidalnega načrta: 

- Na območju obdelave je 9 obstoječih stanovanjskih hiš in eno gospodarsko poslopje, ki je 

namenjeno skladiščenju gradbenega materiala. Na preostalem delu je predvidena izgradnja 

11 zasebnih, prostostoječih hiš ter ureditev dovoznih cest. 

- Predvideni zasebni prostostoječi objekti so zasnovani v smislu obojestranske ulične 

pozidave. Ležijo vzporedno s plastnicami terena, dostopi oziroma dovozi pa so organizirani 

s cestne strani v pritličje ali klet objektov. 

- Obe območji se napajata preko predvidenih dovoznih cest (A in B) ter dveh krajših 

dovozov. 

Sprememba in dopolnitev omenjenega odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu, št. 15 z 

dne 25.4.1989; se nanaša na dve individualni parceli s št. parcele 600/14 in 601, k.o. Zg. 

Bistrica. Na preostalih parcelah je predvidena gradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš, na 

dveh parcelah vrstna hiša sistema dvojček in trojček ter ureditev dovoznih cest.  

Na parc. št.  600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3 vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je 

predvidena dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se v skladu s predpisom o 

klasifikaciji vrst objektov (v nadaljnjem  besedilu:  CC-SI) glede na namen uvrščajo v: 

-  11100 Enostanovanjske stavbe, 

-  11210 Dvostanovanjske stavbe. 

 Na območju parc. št. 597/5, 597/3 k.o. Zgornja Bistrica je obstoječ objekt, kjer se opravlja 

poslovna dejavnost. 

 



  

5. člen; se spremeni: 

 

Besedilo starega člena : 

Pogoji za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje: 

Na območju obravnave je predvidena izgradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš. 

Vsi predvideni zasebni prostostoječi objekti imajo tlorisne gabarite 9x12 m  ±1 m ter imajo 

klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. 

Orientacija bivalnih prostorov bo proti jugu, vzhodu in zahodu. 

Objekti bodo imeli simetrično dvokapne strehe s širšim napuščem, sleme bo vzporedno z 

daljšo osjo objekta in bo zaključeno s čopom. 

Naklon strešine bo 30-45° (vendar na vse objekte enako), kritina mora biti enotna (opečna, 

temni eternit ali tegula). Fasade objektov bodo gladki ometi v svetlih barvnih tonih. Pri 

obdelavi fasade je dopustna tudi smiselna uporaba lesa. 

Funkcionalna zemljišča predvidenih objektov bodo urejena tako, da bo del zemljišča ob 

vstopu (proti ulici) urejen kot okrasni vrt, preostali pa organiziran za bivanje na prostem ali 

kot gospodarski vrt. 

Zelenice ob predvidenih cestah bodo zatravljene, zasajeni bodo drevoredi. 

Sprememba na omenjenih parcelah predstavlja funkcionalno celoto in se tako obravnava 

tudi pri izdaji lokacijskega in gradbenega dovoljenja - etapna gradnja je izključena. 

V coni TIPOS se zgradita dva vzporedna prostostoječa skladiščna objekta gabarita 10m x 

20m, odmaknjena 4 m od meje, s smerjo slemena približno V-Z, višine 7,8 m v slemenu. 

Naklon strešin je 40 stopinj, kritina opečna, fasada zaglajena v svetlih barvnih tonih. 

Funkcionalno zemljišče okoli objektov se tlakuje in uredi kot manipulacijski prostor za 

dostavo in dovoz do objektov. Razkladanje in nakladanje sipkih in prašnih materialov se 

izvaja v notranjosti skladiščnih objektov. Delovni čas v skladišču in trgovini gradbenega 

materiala se uskladi z veljavnim odlokom. Na južni parceli številka 567/2 se uredi parkirišče 

za potrebe podjetja TIPOS. 

 

Besedilo novega člena : 

Pogoji za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje: 

Na območju obravnave je predvidena izgradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš. 

Vsi predvideni zasebni prostostoječi objekti imajo tlorisne gabarite 9x12 m  ±1 m ter imajo 

klet, pritličje in izkoriščeno podstrešje. 

Orientacija bivalnih prostorov bo proti jugu, vzhodu in zahodu. 

Objekti bodo imeli simetrično dvokapne strehe s širšim napuščem, sleme bo vzporedno z 

daljšo osjo objekta in bo zaključeno s čopom. 

Naklon strešine bo 30-45° (vendar na vse objekte enako), kritina mora biti enotna (opečna, 

temni eternit ali tegula). Fasade objektov bodo gladki ometi v svetlih barvnih tonih. Pri 

obdelavi fasade je dopustna tudi smiselna uporaba lesa. 

Funkcionalna zemljišča predvidenih objektov bodo urejena tako, da bo del zemljišča ob 

vstopu (proti ulici) urejen kot okrasni vrt, preostali pa organiziran za bivanje na prostem ali 

kot gospodarski vrt. 

Zelenice ob predvidenih cestah bodo zatravljene, zasajeni bodo drevoredi. 

Sprememba na omenjenih parcelah predstavlja funkcionalno celoto in se tako obravnava 

tudi pri izdaji lokacijskega in gradbenega dovoljenja - etapna gradnja je izključena. 

Na parc. št.  600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3 vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je 

predvidena predvidena gradnja vrstnih stanovanjskih hiš ali hiš sistema dvojček ali trojček, 

tlorisnih gabaritov največ 10m x7m ±3m, etažnosti (K)+P+(1)+(M). Oblika osnovnega 

tlorisa je podolgovate oblike z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:1,5, dopustno pa je tudi 

dodajanje in odvzemanje stavbnih volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa. Konstrukcija: 



  

klasično zidana, lesena ali montažna,  streha:  ravna,  enokapna  z  naklonom  do  15°  ali  

dvokapna  z naklonom od 35° do 45°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove 

stavbe oziroma vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha in 

možnost frčad in čopov. Na strehah je dovoljeno namestiti zbiralnike sončne energije, 

vendar naj bodo nameščeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.  

Strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo strehe. Dopustni so temnejši toni (temno 

rdeča, siva, rjava barva). Ravna streha je lahko ozelenjena. 

Fasada: klasično ometana (obarvane v umirjene tone), lesena ali iz sodobnih materialov na 

način, da se doseže oblikovno kvalitetna arhitektura. 

Lega: definirana je s površino za razvoj objekta, znotraj katere se objekt postavi pravokotno 

oziroma vzporedno z gradbenimi mejami in gradbenimi linijami tako, da se glede na 

dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora ohrani čim večji 

del uporabne zunanje površine. 

Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je 

dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene 

meje so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska 

vzdrževalna dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter 

odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom. 

Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da 

je zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se 

lahko razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL). 

 

Doda se nov 5a. člen: 

 

Besedilo novega člena : 

Na območju ZN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost in sicer: 

– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.), 

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, 

letna kuhinja, vetrolov ipd.), 

– ograja, 

– podporni zid, 

– vodnjak, vodomet, 

– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. 

priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za 

oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.), 

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za 

kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.), 

– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni 

lovilnik in lovilnik maščobe ipd.). 

 

 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

      Sprejetje predlaganega odloka nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun. 

 

VIII.  PREDLOG SKLEPA 
 

             Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo, o njem razpravlja ter sprejme  

             naslednji 



  

 

 

S K L E P 

 

     Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  

     zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica« v Slovenski Bistrici v I. obravnavi. 

  

 

     S spoštovanjem, 

 

 

 

                    Pripravila: 

     Janja MLAKER, dipl.inž.agr. 

                                                                                                                       Milan OZIMIČ 

                                                                                                          vodja oddelka za okolje in prostor 
Priloge: 
 Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica« v Slovenski Bistrici- I. 

obravnava 

 Grafične priloge 



 
 

O  B  Č  I  N  A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,   843 28 10   fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran: http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-

1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – 

odl. US in 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 55/10), je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na ___. redni seji dne 

____sprejel 

 

ODLOK  

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU »ZG. 

BISTRICA I« V SLOVENSKI BISTRICI 

 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(predmet odloka) 

 

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v 

Slovenski Bistrici se spreminja Odlok o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici 

(Uradni list SRS, št. 15/89, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 30/91 in 64/94).  

 

II. VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

2. člen 

(vsebina) 

 

(1) Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu »Zg. Bistrica I« v Slovenski Bistrici 

( v nadaljevanju besedila ZN) vsebujejo: 

1. Besedilo, ki obsega: 

- odlok o spremembah in dopolnitvah ZN, 

2. Priloge, ki obsegajo: 

- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora, 

- obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN, 

- povzetek za javnost, 

- spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN. 

(2) Zaradi sprememb in dopolnitev ZN se grafični del osnovnega ZN spremeni v delu, ki se 

nanaša na urbanistično arhitektonsko situacijo. 

 

3. člen 

(predmet sprememb in dopolnitev ZN) 

mailto:obcina@slov-bistrica.si
http://www.slovenska-bistrica.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505


 

Predmet sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu "Zg. Bistrica I" v Slovenski 

Bistrici je: 

- sprememba vrste gradnje na parc. št. 600/11 in 600/12 k.o. Zgornja Bistrica 

- določitev gradbene meje območja v okviru parc. št. 600/11 in 600/12 k.o. Zgornja Bistrica. 

 

 

4. člen 

(območje sprememb in dopolnitev ZN) 

 

Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na del območja ZN (parc. št. 600/19, 600/12, 600/11, 

597/3 vse k.o. Zgornja Bistrica), meja ureditvenega območja se s spremembami in dopolnitvami 

ZN ne spreminja. 

 

 

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 

 

5. člen 

 

Spremembe in dopolnitve omenjenega odloka, ki je bil objavljena v Uradnem listu RS, št. 

64/94, se nanašajo na III. poglavje FUNKCIONALNA REŠITEV IN NAMEMBNOST 

OBMOČJA, kjer se  v 4. členu zadnji odstavek spremeni z naslednjim besedilom: 

" Na preostalih parcelah je predvidena gradnja 11 zasebnih, prostostoječih hiš, na dveh 

parcelah vrstna hiša sistema dvojček in trojček ter ureditev dovoznih cest.  

Na parc. št.  600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3 vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je 

predvidena dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, ki se v skladu s predpisom o 

klasifikaciji vrst objektov (v nadaljnjem  besedilu:  CC-SI) glede na namen uvrščajo v: 

-  11100 Enostanovanjske stavbe, 

-  11210 Dvostanovanjske stavbe. 

 Na območju parc. št. 597/5, 597/3 k.o. Zgornja Bistrica je obstoječ objekt, kjer se opravlja 

poslovna dejavnost." 

 

6. člen 

 

Zadnji odstavek 5. člena Odloka o ZN  se spremeni tako da glasi: 

"Na parc. št.  600/12, 600/11 in delu parc. št. 597/3 vse k.o. Zgornja Bistrica v območju A, je 

predvidena predvidena gradnja vrstnih stanovanjskih hiš ali hiš sistema dvojček ali trojček, 

tlorisnih gabaritov največ 10m x7m ±3m, etažnosti (K)+P+(1)+(M). Oblika osnovnega tlorisa 

je podolgovate oblike z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:1,5, dopustno pa je tudi dodajanje in 

odvzemanje stavbnih volumnov na osnovi podolgovatega tlorisa. Konstrukcija: klasično 

zidana, lesena ali montažna,  streha:  ravna,  enokapna  z  naklonom  do  15°  ali  dvokapna  z 

naklonom od 35° do 45°. Smer slemena je poljubna in odvisna od zasnove stavbe oziroma 

vzporedna z daljšo stranico. V detajlih je dovoljena kombinirana streha in možnost frčad in 

čopov. Na strehah je dovoljeno namestiti zbiralnike sončne energije, vendar naj bodo nameščeni 

zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo naselja.  

Strešna kritina: pogojena je s tehnološko rešitvijo strehe. Dopustni so temnejši toni (temno 

rdeča, siva, rjava barva). Ravna streha je lahko ozelenjena. 

Fasada: klasično ometana (obarvane v umirjene tone), lesena ali iz sodobnih materialov na 

način, da se doseže oblikovno kvalitetna arhitektura. 



Lega: definirana je s površino za razvoj objekta, znotraj katere se objekt postavi pravokotno 

oziroma vzporedno z gradbenimi mejami in gradbenimi linijami tako, da se glede na 

dostopnost, nagib terena, orientacijo ter organizacijo nepozidanega prostora ohrani čim večji 

del uporabne zunanje površine." 

 

7. člen 

 

Na koncu 5. člena Odloka o ZN  se doda nov odstavek s sledečim besedilom: 

 

»Gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni objekti ne smejo preseči, lahko pa se je 

dotikajo z zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj gradbene meje 

so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska vzdrževalna 

dela ter dozidave pri zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve 

objektov, predvidene s tem odlokom. 

Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije ter dozidave so dopustne pod pogojem, da je 

zagotovljen razpoložljiv prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni gabarit se lahko 

razvija znotraj površine, določene z gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).« 

 

 

8. člen 

 

Na koncu 5. člena Odloka o ZN  se doda nov 5a. člen s sledečim besedilom: 

" Na območju ZN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s 

predpisi, ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost in sicer: 

– majhna stavba (npr. garaža, drvarnica, savna, fitnes, zimski vrt ipd.), 

– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (npr. lopa, uta, nadstrešek, senčnica, letna 

kuhinja, vetrolov ipd.), 

– ograja, 

– podporni zid, 

– vodnjak, vodomet, 

– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja (npr. 

priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture, priključek na objekte za 

oskrbo s pitno vodo, priključek na komunikacijska omrežja ipd.), 

– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (npr. vodni zbiralnik, bazen za 

kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen ipd.), 

– pomožni komunalni objekt (npr. ponikalnica, revizijski in drugi jašek, grajeni oljni lovilnik 

in lovilnik maščobe ipd.).". 

 

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

 

9. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem sprememb in dopolnitev ZN opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe. 

 

 

10. člen 

Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled na Občini Slovenska Bistrica. 

 

 



11. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

                                          

Št.: 

Slovenska Bistrica, dne                                                                                    

                                                                                 Župan 

                                                                               Občine Slovenska Bistrica 

 

                                                                                     dr. Ivan ŽAGAR. l.r. 

 



































































































A. NAMEN SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
OBSTOJEČEGA ODLOKA 
Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka 
zazidalnem načrtu "Zg. Bistrica I" v Slovenski Bistrici 
(Uradni list SRS, št. 15/89, spremembe in dopolnitve 
Uradni list RS, št. 30/91 in 64/94) so v vsebinski 
spremembi možne posamezne gradnje. Ker se 
spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične 
posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in 
objektov, se postopek sprememb in dopolnitev tega 
odloka izvede po skrajšanem postopku. 
 

B. POSTOPEK PRIPRAVE OBČINSKEGA 
PODROBNEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. OPIS NAČRTOVANE UREDITVE V 
PROSTORU 
 
Opis koncepta ureditve 
Izhodišča za ureditev predmetnega območja, ki je 
glede na obstoječi ZN v 90% realiziran, izhajajo iz 
razpoložljivega prostora in programa investitorja 
(velikost in organizacija objekta) funkcionalnih 
površin. 
 
Spremembe in dopolnitve ZN glede na ureditveno 
zasnovo se nanašajo na: 
-  določitev gradbene meje 
- sprememba namena gradnje             
 
Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in 
gradnjo 
 
Funkcionalne, tehnične in oblikovalske rešitve 
načrtovanih objektov in površin so razvidne iz 
grafičnega in tekstualnega dela SID ZN. 
 
Pojmi, ki se nanašajo na urbanistično in 
arhitektonsko oblikovanje objektov in drugih ureditev 
izhajajo iz različnih strokovnih gradiv, določenih 
zakonskih aktov, uveljavljene gradbene arhitekturne 
prakse in preverjenih vzorcev ter strokovnih trendov. 
 
S spremembami in dopolnitvami ZN se vzpostavi nov  
regulacijski element tako v tekstualnem kot grafičnem 
delu ZN, in sicer: 
- gradbena meja (GM) je linija, ki je novo grajeni 
objekti ne smejo preseči, lahko pa se dotikajo z 
zunanjo linijo fasade ali pa so odmaknjeni od nje v 
notranjost; 
- Znotraj gradbene meje so dovoljene gradnje novih 
objektov, njihove rekonstrukcije, redna in investicijska 
vzdrževalna dela ter rekonstrukcije pri zgrajenih 
objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter 
odstranitve objektov, predvidene s tem odlokom. 
Gradnje novih objektov in njihove rekonstrukcije so 
dopustne pod pogojem, da je zagotovljen razpoložljiv 
prostor za nemoteno funkcioniranje objekta. Tlorisni 
gabarit se lahko razvija znotraj površine, določene z 
gradbeno mejo (GM) ali gradbeno linijo (GL).« 

 

 
Zasnove projektnih rešitev in pogojev glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo in grajeno javno dobro 
 
Zasnova projektnih rešitev prometnih površin 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pogoji za komunalno in energetsko urejanje 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
 
Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno 
rabo naravnih dobrin 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Varstvo naravne dediščine 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Zaščita pred hrupom 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Zaščita pred onesnaženjem zraka 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Varovanje voda 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne 
dediščine 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
Etapnost in odstopanja 
 
Osnovni odlok o ZN se s predmetnimi spremembami 
in dopolnitvami ne spreminja. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravljavec:                     
                       OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
                          Oddelek za okolje in prostor 
                       Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica 
 
Financer:  

                                      
 
                                  Krt gradbeništvo d.o.o. 
                                    Zgornja Bistrica 75 
                                 2310 Slovenska Bistrica 
 
 
Načrtovalec:    
 
                                               IBIS d.o.o. 
                                           Trg A. Šarha 1,  
                                    2310 Slovenska Bistrica 
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